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Hoe mooi zou het zijn als we onze kinderen een wereld zonder 
dierenleed kunnen nalaten? Een wereld waarin elk dier weer dier kan 
zijn, buiten scharrelt, zelf voedsel zoekt en voor haar eigen jongen zorgt. 
Een wereld waar voor iedereen genoeg en gezond voedsel is, dat niet 
wordt geproduceerd ten koste van dieren en de natuur.

Wij, Compassion in World Farming, zetten ons daar samen met onze 
donateurs elke dag voor in. Dankzij de steun van dierenvrienden zoals 
u hebben we al veel bereikt, maar we weten ook dat de verandering 
waar we naar streven niet in een dag komt, zelfs niet in een jaar. 
Doorzettingsvermogen en vastberadenheid zijn onmisbaar om een halt 
toe te roepen aan de vee-industrie, die zo schadelijk is voor de dieren, 
mensen en de aarde.

Onze inzet voor de dieren blijft de komende decennia hoognodig. 
Om ons werk voor de dieren ook in de toekomst te blijven steunen, 
kunt u Compassion in World Farming opnemen in uw testament. Zo 
helpt u mee aan een betere wereld voor de dieren en voor de komende 
generaties, ook als u er niet meer bent. In dit boekje laten we zien dat 
dit gemakkelijk te regelen is. 

Als u het overweegt en er eerst eens met ons over wilt praten, dan 
kunt u mij altijd bereiken. Ik hoor graag van u!

Geert Laugs

Directeur Compassion in World Farming Nederland

024-3555552, g.laugs@ciwf.nl 

“Alle dieren hebben het recht op een 
respectvolle behandeling en een leven 
zonder lijden. Daarom wil ik een einde 
aan de vee-industrie en heb ik CIWF in 

mijn testament opgenomen.” 
•••

Elizabeth

BESTE LEZER,
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EEN BOER
OPGERICHT DOOR 

Compassion in World Farming (CIWF) werd in 1967 

opgericht door een Britse melkveehouder, die zich grote 

zorgen maakte over het dierenleed in de veehouderij. 

Daar wilde hij niet aan meedoen. In plaats daarvan richtte 

hij CIWF op. Nu zijn we uitgegroeid tot een internationale

organisatie die werkt in Europa (in 7 landen), Azië (waaronder 

China) en de Verenigde Staten.

“Ik wil dat mijn idealen voortleven 
via het werk van CIWF. 

Dat is de gift die ik nalaat aan de 
dieren van de toekomst.” 

•••
Rosemary 
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Samen met u streven wij naar een wereld waarin alle dieren met respect 
worden behandeld. Dieren zitten er niet in kooien of overvolle stallen. 
Ze worden niet verminkt of speciaal gefokt om zoveel en zo goedkoop 
mogelijk voedsel voor mensen te produceren, zoals dat in de huidige 
vee-industrie gebeurt.

In deze wereld komen alle dieren buiten en kunnen ze zich gedragen 
zoals ze zelf van nature graag zouden willen. Kippen scharrelen buiten 
en gaan ‘s nachts op stok in een struik of boom. Moedervarkens bouwen 
een nest voor hun biggen die heerlijk buiten kunnen rennen en wroeten. 
Kalfjes blijven bij hun moeder en drinken haar melk tot ze groot genoeg 
zijn om zelf in de wei te grazen.

In onze wereld stoppen we met het kappen van bossen en het 
vernielen van de natuur om voer voor de dieren in de vee-industrie te 
produceren. In plaats daarvan gebruiken we de schaarse landbouwgrond 
om in samenwerking met de natuur gezond voedsel voor iedereen op 
aarde te verbouwen.

Zo herstellen we de natuur, stoppen we vervuiling en gaan we de 
opwarming van de aarde tegen. Zo produceren we duurzaam voedsel 
zonder dierenleed en beschermen we het leven op onze kwetsbare planeet.

‘Ons ideaal is een wereld zonder industriële veehouderij, 

waar dieren weer dier kunnen zijn en waar we voedsel 

produceren in samenwerking met de natuur.’ 

ONZE IDEALEN 
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DANKZIJ ONZE CAMPAGNES…
 
 erkent de Europese Unie dat dieren ‘wezens met gevoel’ 
 zijn en dat daar in het landbouwbeleid rekening mee moet 
 worden gehouden.

 zijn praktijken in de vee-industrie die ernstig dierenleed 
 veroorzaken in Europa verboden. Kippen mogen niet 
 meer worden opgesloten in krappe, kale kooien. 
 Moedervarkens mogen niet meer hun hele zwangerschap 
 worden vastgezet tussen stalen stangen en jonge kalfjes mogen 
 niet meer moederziel alleen worden opgesloten in krappe, 
 houten ‘kalverkisten’.

 beloofde de Europese Commissie in 2021 wetsvoorstellen 
 om een einde te maken aan het gebruik van alle kooien in 
 de vee-industrie. Dit plan belooft ruim 300 miljoen dieren per 
 jaar een beter leven.

 stopten grote supermarkten en bedrijven in de voedselsector 
 met de in- en verkoop van dieronvriendelijke producten, zoals 
 bijvoorbeeld kooi-eieren.

WE HEBBEN AL VEEL BEREIKT

»

»

»

»
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Meer zekerheid
Om het leven van miljarden dieren te verbeteren, 
hebben we een lange adem nodig. Regeringen, 
internationale organisaties en grote bedrijven 
veranderen hun beleid niet in één dag. 
Nalatenschappen zijn voor ons heel belangrijk. 
Iedere nalatenschap - groot of klein - zorgt ervoor 
dat we verder kunnen werken aan een beter leven 
voor miljarden dieren. Dankzij nalatenschappen 
kunnen we ons werk voor de dieren zo lang 
volhouden als nodig is.

Belastingvrij
We zijn door de overheid erkend als een ANBI, 
een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daardoor 
hoeven we over inkomsten uit nalatenschappen 
geen belasting te betalen. Het bedrag dat u aan 
ons nalaat komt 100% ten goede aan het goede 
doel: een betere wereld voor dieren, mensen en 
de aarde.

Geen subsidie
Wij ontvangen geen subsidies van de overheid of van 
bedrijven, want we vinden onze onafhankelijkheid 
erg belangrijk. Voor ons werk voor de dieren zijn 
we daardoor geheel aangewezen op giften 
en donaties. Nalatenschappen maken daar een 
belangrijk deel van uit.

Testament
Als u wilt nalaten aan Compassion in World 
Farming heeft u een testament nodig. Dit moet 
worden opgemaakt door een notaris. Die kan 
u ook adviseren over wat in uw geval de beste 
manier van nalaten is. Zo kunt u bijvoorbeeld een 
geldbedrag, een huis of uw hele nalatenschap in 
uw testament opnemen. Wat u ook kiest, wij zijn blij 
met elke bijdrage voor ons werk in de toekomst.

Persoonlijk advies
Een oriënterend gesprek van een half uur is bij veel 
notarissen gratis. De uiteindelijke kosten van een 
testament hangen echter af van uw wensen en de 
omvang en complexiteit van het testament. U kunt 
een notaris in uw buurt vinden via www.notaris.nl 
of via de notaristelefoon: 0900 -3469393.

Zelf digitaal opstellen
Via doehetzelfnotaris.nl kunt u eenvoudig een 
testament opstellen voor een vast laag bedrag. 
Via een vragenlijst geeft u uw wensen door, die
u normaal met een notaris zou bespreken. 
Dit bespaart tijd en is voordeliger. De notaris 
verwerkt vervolgens uw wensen in een officiële 
akte. Tot slot maakt u een afspraak bij de notaris 
om de akte te ondertekenen. Via deze eenvoudige 
procedure wordt aan alle formaliteiten voldaan. 
Lees meer op: doehetzelfnotaris.nl.

Gegevens voor de notaris
Wenst u Compassion in World Farming op 
te nemen in uw testament? Dan heeft u deze 
gegevens nodig:

Stichting Compassion in 
World Farming Nederland
Groenestraat 294
6531 JC Nijmegen
Kamer van Koophandel, nummer 10044931
Erkend als ANBI, fiscaal nummer 8078.24.284

UW NALATENSCHAP DOET ERTOE NALATEN AAN CIWF, HOE DOE JE DAT? 
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U kunt ons altijd bereiken op tel. 024-3555552 en via service@ciwf.nl

Meer info? Ga naar ciwf.nl 
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